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Sólidos Geométricos – Volumes, Retas e Planos 
Matemática – 9.º Ano 

 

 

1. Observa a seguinte figura constituída por um prisma e uma pirâmide quadrangulares regulares. 

a) Indica pares de retas: 

 1. Complanares 

 2. Não complanares 

 3. Paralelas 

 4. Concorrentes 

 5. Perpendiculares 

 6. Oblíquas 

b) Tendo por base a figura indica uma reta e um plano de tal modo que: 

 1. A reta seja paralela ao plano 

 2. A reta pertença ao plano 

 3. A reta seja perpendicular ao plano 

 4. A reta seja concorrente com o plano 

c) Indica um par de planos que sejam: 

 1. Paralelos 

 2. Coincidentes 

 3. Concorrentes 

 4. Perpendiculares 

 5. Oblíquos 

 

 

2. Observe a figura onde está representada uma pirâmide quadrangular sobre um cubo. 

a) Identifica a posição relativa dos seguintes planos: 

i)  ABF e BCG           

ii) ABC e EFG                             

iii) EFG e IJV 

b) Indica um plano que seja: 

 i) estritamente paralelo a BCG                                    

 ii)  perpendicular a EFG 

 iii) concorrente com IJL mas não perpendicular 

 

 

3. Na figura está representado um prisma triangular e algumas retas que contêm arestas desse prisma.  

Indica duas retas que sejam: 

 a) perpendiculares 

 b) estritamente paralelas 

 c) não complanares 

 d) concorrentes e não perpendiculares 

 

 



  2/2 

 

4. Observa a figura representada ao lado e indica: 

a) dois planos paralelos:____________________ 

b) dois planos perpendiculares:______________ 

c) uma reta não complanar com BC:____________ 

d) uma reta paralela ao plano EHG:___________ 

e) um plano perpendicular à reta AD:__________ 

 

5. Considera o prisma triangular. Indica a posição relativa: 

a) Dos planos ABC e DEF; 

b) Dos planos ABC e ADE; 

c) Dos planos ABC e ACF; 

d) Da reta BC e o plano CBF; 

e) Da reta BC e o plano ABC; 

f) Da reta BE e o plano ADF. 

 

 

6. Considera a figura seguinte: 

    Indica: 

a) Duas retas estritamente paralelas. 

b) Duas retas perpendiculares; 

c) Duas retas oblíquas. 

 

 

 

 

 

7. Atendendo aos dados da figura, calcula: 

a) a altura da casa. 

b) o volume da casa. 

 

 

 

 

 

8. Um reservatório para guardar cereais tem a forma e as dimensões 

apresentadas na figura. 

 

a) Qual é o volume do reservatório? 

 

b) Determina a quantidade de cereais, em metros cúbicos, que é armazenada se 

atingir a altura de: 

 i) 3 m 

 ii) 5 m 

 

 


